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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
vydává na základě oznámení podaného dne 22. 11. 2018 Miroslavem Švestkou, Za novou školou
514, 561 61 Červená Voda, IČ 49306928 zastupující na základě plné moci společnost
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., se sídlem Červená Voda 298, 561 61 Červená Voda,
IČ 25968971 (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona ve zjišťovacím řízení
rozhodnutí, že záměr

„Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“
nebude posuzován podle zákona.
Odůvodnění:
Příslušný úřad obdržel dne 22. 11. 2018 podle ust. § 6 odst. 1 zákona od oznamovatele oznámení
záměru „Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.
Oznámení záměru zpracoval RNDr. Jiří Grúz, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00
Olomouc, číslo osvědčení odborné způsobilosti 85189/ENV/08. Zpracovatelem hlukové studie je
Bc. Jakub Orolín, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc. Zpracovatelem
rozptylové studie je Mgr. Lucie Peterková, Ph.D, Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00
Olomouc, číslo osvědčení odborné způsobilosti 37409/ENV/17.
Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona
dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.
Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona na obec
Červená Voda a Pardubický kraj.
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Příslušný úřad vymezil dotčené správní orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Obecní úřad
Červená Voda, Městský úřad Králíky, Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Českou inspekci životního prostředí, oblastní
inspektorát Hradec Králové a Krajský úřad Pardubického kraje.
Příslušný úřad zaslal dne 27. 11. 2018 pod čj. KrÚ 79484/2018/OŽPZ/VO podle ust. § 6 odst. 7
zákona oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona.
Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 28. 11. 2018 a byl
podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín 28. 12. 2018 pro možnost veřejnosti, dotčené
veřejnosti, dotčených správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno
v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kód záměru PAK825.
Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda
záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.
Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:
Záměr „Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou“ je zařazen podle přílohy č. 1 zákona
do kategorie II, bodu 106 Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
stanoveného limitu 10 000 m2.
Kapacita (rozsah) záměru:
Posuzovaným záměrem je novostavba haly, označené jako hala „G“, navazující svým severním
okrajem na stávající hala E a D. Novým záměrem dojde k rozšíření stávajícího areálu společnosti
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o.
Celková zastavěná plocha: 21 790 m2
Skladovací plochy v hale G: 7 560 m2 – sklad vysokozdvižných vozíků (cca 400 ks)
1 500 m2 – sklad náhradních dílů
Počet parkovacích míst:

100 osobních automobilů v podzemní garáži (hala G)
20 osobních automobilů na otevřené ploše
10 kamionů pod zastřešeným parkovištěm (v části haly G)

Umístění záměru: kraj: Pardubický
obec: Červená Voda
k. ú.: Červená Voda
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o náhradu stávajících, dosluhujících stavebních objektů novou halou „G“ v areálu
společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Cílem záměru je zvýšení skladovací kapacity závodu
a zvýšení prodeje servisované manipulační techniky. Součástí stavby bude mj. výstavba
souvisejících komunikací, chodníků, rozvody infrastruktury a ozelenění areálu. K navýšení výrobní
kapacity (repase vysokozdvižných vozíků v počtu 100 ks/měsíc) oproti současnosti nedojde. Kvalita
ovzduší a úroveň hlukové zátěže je v zájmové oblasti ovlivněna zejména technologickým hlukem ze
závodu, hlukem od železnice 024 Dolní Lipka – Štíty a hlukem z dopravy na silnici III/31230
Červená Voda – Moravský Karlov. Možnost kumulace s jinými záměry se dle dostupných informací
a vzhledem k charakteru záměru nepředpokládá.
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
V současnosti je na místě výstavby budoucí haly „G“ několik starších stavebních objektů, které
neodpovídají potřebám moderních technologií a požadavkům na kvalitu pracovního prostředí
a jejich odstraněním dojde ke zhodnocení území a zlepšení prostředí v této lokalitě.
Nově vybudovaná hala „G“ bude realizována na jihovýchodním okraji areálu společnosti
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., při silnici III/31230 Červená Voda – Moravský Karlov. Hlavní
přístup je z výše uvedené silnice, na kterou je navázán hlavní vjezd do areálu. Nákupní, servisní
a prodejní činnost bude zahrnovat pět samostatných prostor – vlastní sklad manipulační techniky,
expedice a sklad náhradních dílů, podzemní garáže pro zaměstnance, čtyřpodlažní administrativní
budova a zčásti zastřešené parkoviště (vč. expedice). Realizace záměru umožní především
zkvalitnění prodeje a servisu manipulační techniky, bez zásadního navýšení výrobní kapacity oproti
současnému stavu, a zvýšený komfort pro zákazníky a zaměstnance.
Technologickou dopravu představuje provoz surovin a odvoz výrobků. Jednat se bude o 4 TNA
(kamiony)/den a 10 LNA/den a celkově 20 pracovních dní/měsíc. Osobní dopravu představuje
120 osobních automobilů zaměstnanců a zákazníků denně a dále denní příjezd cca 10 motocyklů.
Parkovací místa pro osobní vozidla zaměstnanců budou umístěna v suterénu nové haly „G“. Provoz
závodu je zajištěn celkem 100 zaměstnanci v jedné prodloužené směně (6:00 – 18:00 hod.).
Vypořádání obdržených vyjádření:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí, ze dne 19. 12. 2018 pod čj. KHSPA 20823/2018/HOK-UO:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad
Orlicí (dále jen „KHS“) předloženým oznámením souhlasí a požaduje pro etapu provozu zahrnout
podmínku:
Ve zkušebním provozu stavby bude provedeno měření hluku z provozu na komunikaci III. třídy
v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 356 v době denní.
Hodnocení příslušného úřadu – požadavek na měření hluku ve zkušebním provozu stavby KHS
uplatní v následujících řízeních vedených stavebním úřadem.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové ze dne 5. 12 2018 pod č. j.
ČIŽP/45/2018/11147:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŽP) se
k záměru již vyjádřila ve svém dopise čj. ČIŽP/45/2017/3690 ze dne 27. 11. 2017 a nemá k tomuto
záměru další připomínky.
ČIŽP ve svém vyjádření čj. ČIŽP/45/2017/3690 ze dne 27. 11. 2017 konstatuje, že oddělení
ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany lesa nemá
k předloženému záměru připomínek.
Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje, že vytěžená zemina není odpadem za podmínek
dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Pokud by nebyly splněny tyto podmínky, s vytěženou zeminou je nutné
nakládat jako s odpadem. ČIŽP, oddělení odpadového hospodářství, nemá k předloženému záměru
další připomínky.
Hodnocení příslušného úřadu – odkaz na zákonné povinnosti.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 28. 12. 2018
pod čj. KrÚ 80794/2018/OŽPZ/VO:
Orgán ochrany přírody nemá k danému záměru připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
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Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že jedná o náhradu stávajícího systému vytápění plynovými
kotli BUDERUS umístěnými v administrativní budově v počtu osmi kusů a v sociálním zázemí pro
zaměstnance v počtu čtyř kusů s celkovým instalovaným příkonem 612,4 kW. Jedná se o spalovací
zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované pod kódem 1.1 v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro které je povinností budoucího provozovatele
požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska a následně o povolení provozu těchto zdrojů
znečišťování ovzduší. V oznámení jsou pak uvedeny nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší,
pro které je třeba zajistit vydání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby
těchto stacionárních zdrojů. Příslušná k vydání je obec s rozšířenou působností.
Hodnocení příslušného úřadu – odkaz na zákonné povinnosti.
Městský úřad Králíky, odbor
čj. MUKR/19281/2018/OŽP/RM:

životního

prostředí,

ze

dne

20.

12.

2018

pod

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí, jako dotčený správní orgán na úseku životního
prostředí posoudil předložené oznámení k záměru „Skladová a výrobní hala G s administrativní
budovou“ se zákonem chráněnými zájmy ve své kompetenci a sděluje, že nemá k předloženému
oznámení připomínek.
Hodnocení příslušného úřadu – bez komentáře.
Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti
a dotčených územních samosprávných celků.
Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal
podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí
a obyvatelstvo.
Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,
tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.
I. Charakteristika záměru
Předmětem záměru je novostavba haly „G“ (dále jen „hala“), navazující svým severním okrajem na
stávající halu E a D. Novým záměrem dojde k rozšíření stávajícího areálu společnosti
VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Celková zastavěná plocha haly je 27 790 m2. Nově budovaná
hala bude členěna na vlastní sklad, jehož kapacita bude cca 400 vysokozdvižných vozíků,
podzemní garáže pro zaměstnance, s kapacitou pro 100 osobních automobilů, expedice a sklad
náhradních dílů, přičemž hala bude z části otevřená a bude sloužit jako přestřešené parkoviště
kamionů, včetně přestřešené nakládky a vykládky, čtyřpodlažní administrativní budovu a venkovní
parkoviště pro 20 osobních automobilů. Součástí stavby bude mj. demolice několika stávajících
objektů, výstavba souvisejících komunikací, chodníků, rozvody infrastruktury a ozelenění areálu.
K navýšení výrobní kapacity (repase vysokozdvižných vozíků v počtu 100 ks/měsíc) oproti
současnosti nedojde. Cílem záměru je především zkvalitnění prodeje i servisu manipulační
techniky, bez zásadního navýšení výrobní kapacity oproti současnému stavu. Nákupní, prodejní
a servisní činnost bude po realizaci záměru představovat zvýšený komfort pro zákazníky
a zaměstnance společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. a bude umožněno eventuální zvýšení
prodeje servisované manipulační techniky.
Možnost kumulace záměru s jinými záměry se nepředpokládá. V rámci zjišťovacího řízení EIA byla
věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již existujícími záměry, tak s plánovanými
záměry. Nová výrobně skladovací hala bude součástí stávajícího prodejního a servisního areálu
společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako
přijatelný.
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Plocha určená k výstavbě haly není vedena jako zemědělský půdní fond (ZPF), a proto není třeba
odnětí těchto pozemků ze ZPF.
Realizace záměru si nevyžádá dočasný či trvalý zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL).
Množství ani způsob odběru vody se po realizaci záměru nezmění. Ke změně dojde pouze
v umístění vnitřních rozvodů vody, a to v závislosti na situování nově navržených objektů. Odpadní
vody v závodě vznikají pouze v sociálních zařízeních a jsou odváděny do vnitropodnikové
kanalizace, která je ukončena přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce s centrální
čistírnou odpadních vod. Celková spotřeba odpadních vod bude cca 2 920 m3/rok. Technologické
vody v záměru nevznikají. V případě srážkových vod je přímý vsak komplikován skutečností, že
většina ploch areálu je zpevněna. Z tohoto důvodu je značná část těchto vod ze střech objektů
a zpevněných ploch odvedena do kanalizace obce.
Při provedených průzkumech nebyl v dotčeném území zaznamenán výskyt rostlinných
společenstev přírodních či přírodě blízkých, ohrožených ani zákonem chráněných druhů rostlin.
V dotčeném území se nepředpokládá též výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Demolicí
původních stavebních objektů a jejich nahrazením moderní halou tedy nedojde k ovlivnění
biologické rozmanitosti v areálu společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. a jeho blízkého okolí.
Při realizaci záměru bude část vznikajících odpadů využita jako vhodné recykláty (železo, ocel,
zemina, kamení). V rámci provozu budou produkovány odpady kategorie ostatní, které bude nutno
odstraňovat uložením na skládky. Vzhledem k tomu, že se kapacita servisu a prodeje nebude v této
fázi navyšovat, lze předpokládat přibližně stejné složení a stejné množství odpadů jako doposud.
S realizací záměru nejsou spojena rizika vzniku havárií s možnými dopady na životní prostředí,
protože se nepředpokládá skladování ani manipulace s nebezpečnými látkami.
Součástí oznámení byla hluková studie, zpracovaná Bc. Jakubem Orolínem v lednu 2018, která
hodnotila potenciální zvýšení hlukové zátěže na okolí výstavby záměru. Hluková studie hodnotí
především hluk související s navýšením dopravy na okolních komunikacích, nově vybudovaném
parkovišti, vzduchotechniky a hluk z letecké dopravy – heliport na střeše haly. Vzhledem k tomu, že
je uvažován denní provoz, jsou hodnoty posuzovány pouze v denní době, tj. od 6:00 do 22:00.
Posuzovaná lokalita v okolí silnice III. třídy je ovlivněna převážně provozem z automobilové
dopravy. V denní době dochází k překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku A (včetně příslušné korekce) LAeq,T = 55 dB, stanoveného podle NV č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, ve
výpočtových bodech chráněných venkovních prostor staveb reprezentující nejbližší obytnou
zástavbu. V těchto výpočtových bodech však docházelo k překročení tohoto limitu již v roce 2000
a lze tedy použít korekci pro starou hlukovou zátěž - LAeq,16h = 70 dB. Nárůst hluku v žádném
z výpočtových bodů nepřekročil 2 dB oproti roku 2000. Mimo vyústění vzduchotechniky a vytápění
se nepředpokládá instalace další technologie, která by mohla zapříčinit navýšení hlučnosti. Mezi
stacionární zdroje bylo dále zařazeno parkoviště a expediční část haly, protože slouží výhradně pro
potřeby společnosti VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o. Hygienický limit LAeq,T = 50 dB, stanovený
podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů pro hluk ze stacionárních zdrojů bude dodržen. Intenzita letecké dopravy je
nízká a při charakteristickém letovém dnu nepřekročí hygienický limit L Aeq,T = 60 dB, stanovený
podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů pro leteckou dopravu. Maximální vypočtená hodnota u nejzatíženějšího objektu
pro charakteristický letový den byla LAeq,T = 28,7 dB. Vzhledem k tomu, že jsou vypočtené hodnoty
LAeq,T u nejbližší obytné zástavby pod hygienickým limitem, příslušný úřad konstatuje, že realizace
posuzovaného záměru nevyvolá navýšení celkových hodnot LAeq,T z provozu celého areálu a tudíž
nedojde k překročení hygienických limitů ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
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Součástí oznámení byla i rozptylová studie, zpracovaná Mgr. Lucií Peterkovou v únoru 2018, jejímž
předmětem bylo zhodnocení realizace záměru na kvalitu ovzduší v zájmové oblasti. Zdrojem
znečišťování jsou zejména bodové (výduchy z vytápění objektu), liniové (automobilová doprava)
plošné (parkovací místa) zdroje. Rozptylová studie byla řešena pro základní znečišťující látky,
tj. oxidy dusíku, částice PM10 a PM2,5, benzen, benzo(a)pyren a oxid uhelnatý. Z výsledků
rozptylové studie vyplývá, že příspěvek roční koncentrace PM10, PM2,5, benzenu, benzo(a)pyrenu
a maximální denní osmi-hodinová koncentrace CO se bude oproti stávajícímu imisnímu limitu
a imisnímu pozadí pohybovat v místě nejbližší obytné zástavby na úrovni maximálně několika setin
až desetin procenta. Takové navýšení se na kvalitě ovzduší v dotčené lokalitě prakticky neprojeví.
V případě průměrné roční koncentrace NO2 se příspěvek daný realizací stavebního záměru bude
pohybovat na úrovni až několika procent stávajícího imisního pozadí, které je však velmi nízké
a pohybuje se hluboko pod platným imisním limitem. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u maximální
hodinové koncentrace NO2, kdy u nebližší obytné zástavby se bude příspěvek pohybovat v rozmezí
2 – 3 µg/m3, což představuje až 30 % imisního pozadí, resp. 11 % imisního limitu. Vzhledem
k tomu, že se v lokalitě imisní pozadí této znečišťující látky pohybuje hluboko pod platným imisním
limitem, nebude realizace záměru i přes poměrně vysoký příspěvek NO 2 znamenat překročení
platného imisního limitu průměrné hodinové koncentrace NO2. Příslušný úřad i KHS se s výsledky
rozptylové studie ztotožnil.
II. Umístění záměru
Dle stanoviska Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavební úřad, ze dne
20. 9. 2017, pod č. j. 10433/2016/OÚPSÚ/JKo, bude záměr v souladu s Územním plánem Červená
Voda, až po vydání změny zastupitelstvem.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního
fondu (ZPF) a proto není třeba odnětí těchto pozemků ze ZPF. Realizací záměru nebude dotčeno
žádné z ochranných pásem vodních zdrojů. Vzhledem k charakteru záměru (demolice původních
budov a náhrada novou halou, bez navýšení výrobní kapacity) bude jeho vliv na biodiverzitu
daného území minimální.
Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či
nadregionální úrovně ani do území přírodních parků.
Celý záměr se nachází na území Ptačí oblasti Kralický Sněžník (dále jen „PO Králický Sněžník“).
Příslušný úřad se při své úvaze ztotožnil s vyjádřením Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, ze dne 22. 8. 2017 pod čj. 55741/2017/OŽPZ/Le, ve kterém
orgán ochrany přírody konstatoval, že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na
vymezenou PO Kralický Sněžník ani na evropsky významné lokality.
V blízkosti dotčené lokality se nenalézají významné krajinné prvky. Nejbližším významný krajinným
prvkem je povrchový vodní tok Březná. Tento významný vodní tok protéká cca 200 m jihovýchodně
od umístění záměru. Vzhledem k jeho situování za silnicí III/31230, příslušný úřad vyhodnotil jeho
ovlivnění ve fázi výstavby a provozu záměru za málo pravděpodobné.
Nejedná se o území historického a kulturního významu ani o území hustě zalidněné. Území
dotčené záměrem mohlo být osídleno či jinak využito člověkem již v minulosti, existuje tedy jistá
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Území není zatěžované nad míru únosného
zatížení.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Záměr je situován do intravilánu obce Červená Voda, v místě bývalých kasáren a jeho celková
rozloha činí 21 790 m2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci se oproti
současnosti nezmění nebo mírně sníží.
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Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že se
nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.
Realizací záměru se v zásadě nepředpokládá rozdílné využití území, než je jeho současný stav,
dojde pouze k demolici původních budov a jejich nahrazení novou halou bez navýšení výrobní
kapacity.
Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Vlivy v základních
složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší, voda, půda, biota, krajina) jsou
hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších předpisů či norem. Vlivy
v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez
objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.
Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako celkově málo významné a lokální, dočasné a bez
zvýšeného rizika negativních dopadů na životní prostředí.
Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah
vlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti
a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po
shromáždění všech vyjádření k danému záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr, jehož vlivy nepřesahují hranice České republiky, nemá významný vliv na životní
prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.
Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení
s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.
Poučení o odvolání:
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.
Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená
v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Příslušný úřad žádá obec Červená Voda a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle
ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Příslušný úřad dále
žádá dotčené územní samosprávné celky o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení.
Vyvěšeno příslušným úřadem dne 11. 1. 2019 na úřední desce Pardubického kraje.
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Obdrží:
Oznamovatel:
1.Miroslav Švestka
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Pardubický kraj
3.Obec Červená Voda
Dotčené správní orgány:
4. Krajský úřad Pardubického kraje
5. Obecní úřad Červená Voda
6. Městský úřad Králíky
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Ústí nad Orlicí
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